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FŐTITKÁRI DÖNTÉS
A KORONAVÍRUS JÁRVÁNNYAL KAPCSOLATOS VÉDELMI
INTÉZKEDÉSEKRŐL ÉS AZ MTA TITKÁRSÁGA DOLGOZÓIRA VONATKOZÓ
MUNKAVÉGZÉS SZABÁLYAIRÓL
A SARS-COV-2 (továbbiakban új típusú koronavírus) terjedése miatti járványveszéllyel
kapcsolatosan – az MTA Titkársága (a továbbiakban MTAT) köztisztviselői és munkavállalói
munkavégzését érintő szabályokról szóló 1350/1/2020/ET iktatószámú elnöki és főtitkári együttes
rendelkezésben meghatározott jogkör szerint eljárva, – az MTAT munkatársaira vonatkozóan, az
alábbi döntést hoztam:
Tekintettel a Magyarország Kormánya által a koronavírus-világjárvány fejleményeire és az MTA
vezetői által hozott döntésekre, 2021. október 15-től az MTAT épületeiben az MTA Titkársága
dolgozóira vonatkozóan heti két nap otthoni munkavégzést engedélyezek. Az aktuális feladatok
mennyiségére, határidejére, valamint a munkatárs otthonában rendelkezésre álló technikai
lehetőségekre tekintettel az önálló szervezeti egységek vezetői döntenek az irányításuk alá tartozó
munkatársak otthoni munkavégzéséről. A papír alapon érkező iratok átvételéről minden szervezeti
egységben gondoskodni kell. A főosztályvezetők a feladataik ellátásának függvényében maguk
határozhatják meg a munkavégzésük helyét. Az önálló szervezeti egységek vezetői hetente kötelesek
számomra tájékoztatást küldeni az irányításuk alatt dolgozó munkatársak valamint a saját
munkavégzésük helyéről.
A munkatársak számára a 1350/1/2020/ET rendelkezésben meghatározott releváns szabályok
szerint kell megszervezni a tömegközlekedési eszközökkel történő utazáskor a csúcsidő elkerülését.
Munkahelyen töltendő napokon a törzsidőt hétfő, kedd, szerda és csütörtökre vonatkozóan 8:30
órától 16:00 óráig, pénteken 8:30 órától 14:00 óráig rendelem el. A peremidőket a főosztályvezetők
a munkatársakkal történt egyeztetést követően határozzák meg a szervezeti egység feladatainak
ellátása függvényében.
Az MTAT székhelyén dolgozó munkatársakra vonatkozóan az óvintézkedések betartása ajánlott,
különösen a kézfertőtlenítő berendezések használata és a legalább 1,5 méteres védőtávolság tartása.
A védettséggel nem rendelkező munkatársak számára ajánlott a maszk viselése munkavégzésük
helyén is.
Az MTAT munkatársai érdekében hozott egészségvédelmi intézkedések keretében lehetőség van
ellenanyag kimutatását szolgáló teszt elvégzésére.
A járványügyi helyzettel kapcsolatos jogszabályok betartása az Akadémia és az MTA Titkársága
székhelyén is kötelező. A rendezvényeken alkalmazandó óvintézkedésekre az MTA
Létesítménygazdálkodási Központ Igazgatójának 13/2021. számú utasítását kell alkalmazni. Egyéb
rendezvény 1az épületekben csak előzetes regisztrációhoz kötötten tartható. A rendezvények
szervezése és megtartása során a jogszabályok által előírt feltételek betartásáért a rendezvény
szervezője felelős. Az MTA Székházában és a Nádor Irodaházban szervezett rendezvényeken
közreműködő MTAT munkatársak számára a maszk használata kötelező.
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet - a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második
üteméről 6/C§ (1)-(3)
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Az MTA rendezvényeinek látogatói és az MTAT munkatársainak tájékoztatása érdekében a
járványügyi hatóságok szabályozásainak és a tudományos követelményeknek megfelelő tájékoztató
anyagok készítését és folyamatos aktualizálását rendelem el az MTAT Köztestületi Igazgatósága és
Kommunikációs Főosztálya együttműködésében.
Jelen rendelkezés kihirdetésének napján lép hatályba és visszavonásig hatályos,
egyidejűleg a 1948/5/2021/FT valamint a 1948/7/2021/FT rendelkezés hatályát veszti.
Jelen rendelkezést az MTA Titkársága Intranet felületén kell kihirdetni és közzétenni.
Kérem szíves további közreműködésüket a munkatársak egészségének megóvása és az MTA
Titkársága működésének egyidejű fenntartása érdekében!
Budapest, 2021. október 15.
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